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I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTÁTNEHO PODNIKU
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov štátneho podniku:

Hydromeliorácie, štátny podnik

Skratka štátneho podniku:

HM, š.p.

Právna forma:

štátny podnik

Sídlo štátneho podniku:

Vrakunská 29, Bratislava 211

PSČ:

825 63

Číselná kodifikácia:



IČO (identifikačné číslo organizácie)

35 860 839



DIČ (daňové identifikačné číslo)

2021730073



IČ DPH (identifikačné číslo organizácie pre DPH)

SK 2021730073



SK NACE

71121



Správne územie

Slovenská republika

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko, a.s. Bratislava

Číslo účtu:

4854090001/5600

Zakladateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“)

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel: Pš, vložka číslo 425/B
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2. VZNIK A POSLANIE ŠTÁTNEHO PODNIKU

Hydromeliorácie, štátny podnik bol založený zakladacou listinou číslo 2019/03-420/117 zo
dňa 11. marca 2003 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 111/1990 Zb., o štátnom
podniku v znení neskorších predpisov. Štátny podnik bol založený na uspokojovanie
verejnoprospešných záujmov, má celoslovenskú pôsobnosť a jeho základným poslaním je
vykonávanie verejnoprospešných činností v oblasti správy a prevádzky hlavných melioračných
zariadení (HMZ).
Hydromeliorácie, š.p. vznikol 1. júla 2003 z majetkovej podstaty odštepného závodu
Hydromeliorácie, š.p. vyčlenením zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Banská
Štiavnica, ktorý prešiel do zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.
Hydromeliorácie, š.p. spravuje štátny majetok zložený z majetku hlavných závlahových
zariadení (HZZ) a hlavných odvodňovacích zariadení (HOZ).

3. PREDMET ČINNOSTI
Základným predmetom činnosti štátneho podniku v zmysle úplného znenia Zakladacej
listiny č. 2019/03-420/117 zo dňa 11.03.2003 (príloha č. 12) v znení neskorších predpisov
je zabezpečovanie správy a prevádzky hydromelioračných zariadení v oblasti závlahových
a odvodňovacích zariadení a udržiavanie ich vo funkcii schopnom stave. Štátny podnik
zabezpečuje aj ostatné činnosti, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou, a to predovšetkým:
a) prevádzkovanie, opravy, údržba, prenájom a likvidácia hydromelioračného majetku
(t.j. opravy, údržbu, prevádzku a prenájom hydromelioračných zariadení);
b) prevádzkovanie informačných systémov, automatizované spracovanie údajov;
c) plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre štátny podnik z vodného zákona a súvisiacich predpisov
ako aj inej platnej legislatívy;
d) vykonáva aj ostatné pomocné a vedľajšie činnosti v takom rozsahu, aby nebolo narušené
plnenie hlavného predmetu činnosti;
e) prevádzkovanie, opravy, údržba, prenájom a likvidácia hydromelioračného majetku
(t.j. závlahových a odvodňovacích zariadení);
f) zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci správy, prevádzky, opravy a údržby
odvodňovacích systémov;
g) zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami a odstraňovanie následkov povodní.

4. ŠTATUTÁRNY ORGÁN
Riaditeľka: Ing. Petra Mindová
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5. MATERIÁLNO - TECHNICKÁ ZÁKLADŇA ŠTÁTNEHO PODNIKU
V roku 2011 štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. Bratislava zabezpečoval správu
a prevádzku majetku štátu v nasledovnej štruktúre:

Merná
Ukazovateľ

jednotka

Rozsah

ha

320 872

Čerpacie stanice závlahové

počet

488

Čerpacie stanice odvodňovacie

počet

24

Dĺžka odvodňovacích kanálov

km

5 851

Dĺžka závlahových kanálov

km

277

Dĺžka závlahovej rúrovej siete

km

9 589

Výmera závlah

6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE

Majetok štátu v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.
Ukazovateľ

Merná
jednotka

Hodnota v roku
2010

Hodnota v roku
2011

Spolu majetok

€

88 696 726

81 650 342

Dlhodobý hmotný majetok

€

88 264 523

81 259 665

Dlhodobý nehmotný majetok

€

314

0

Obežný majetok

€

425 261

387 902

krátkodobé pohľadávky

€

142 717

93 257

Vlastné imanie a záväzky

€

88 696 726

81 650 342

Vlastné imanie

€

82 975 585

76 169 674

Základné imanie

€

85 862 174

82 979 720

Záväzky

€

1 042 870

1 032 319

Ostatné pasíva

€

4 678 271

4 448 349

- v tom:
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II. ČINNOSŤ ŠTÁTNEHO PODNIKU V ROKU 2011
1. SPRÁVA A PREVÁDZKA HYDROMELIORAČNÝCH ZARIADENÍ (HMZ)
Východiskové podmienky využívania a prevádzkovania závlahových systémov
rámcovo stanovené pre rok 2007 zostali rovnaké (okrem výšky a formy štátnej dotácie)
aj pre rok 2011:
 Využívanie – prevádzkovanie závlah výlučne formou prenájmu;
 Nájomné = 0,0332 € (1,- Sk) za 1 ha vybudovanej výmery závlah za rok;
 Prevádzka spoločných a špeciálnych objektov hradená z dotačných prostriedkov;
 Dotačné prostriedky na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti závlah
v zmysle Výnosu MPRV SR č. 536/2011-100 vo výške 121.967,66 € z celkom poskytnutých
193.457,12 € na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti hydromelioračného
majetku.

Počet
ČS

Počet
zmlúv

Bodrog Hornád
Dolné Považie
Horné Považie
Podunajsko
Pohronie a Poiplie
Ponitrie
Záhorie

14 368
53 561
34 111
60 162
11 354
9 612
11 047

11
50
37
68
12
25
11

8
42
26
49
11
20
10

CELKOM:

194 215

214

166

Rajón

Výmera
v ha

Rozsah prenajatých závlah sa v priebehu roka priebežne vyvíjal a k 31.12.2011 bol nasledovný:

Podrobný zoznam nájomcov je uvedený v prílohe č. 1.

V priebehu roka 2011 sa rozsah prenajatých závlah menil z rôznych dôvodov, a to:
 zánik podnikateľského subjektu, ktorý mal uzatvorenú nájomnú zmluvu;
 nezáujem o služby v prevádzke závlah zo strany farmárov – odberateľov vody, ktorí
uprednostnili pestovanie plodín bez nárokov na doplnkovú závlahu;
 ekonomické dôvody – vysoké náklady na udržanie funkčnosti závlahového systému,
na vlastnú prevádzku závlah (elektrina), nemožnosť pokryť náklady tržbami z vlastnej
poľnohospodárskej produkcie.

5

Výročná správa za rok 2011

Hydromeliorácie, š.p.

Poskytnutá a použitá dotácia vo výške 121.967,66 € nebola dostatočná ani na pokrytie
nákladov na všetky, tzv. spoločné a špeciálne objekty, ktoré podmieňujú využívanie niektorých
prenajatých závlah (závlahové privádzače na Žitnom ostrove a Trnavskej tabuli, plávajúca čerpacia
stanica v Radvani na Dunaji a pod.). Neumožnila nám zabezpečiť potrebné opravy závlahových
zariadení vyvolané v prevažnej miere poškodením krádežami železa a medi (elektromotory,
transformátory, hydranty a pod.), čo veľmi negatívne ovplyvnilo využívanie závlah.

Odber vody
v m3/ha

Odber vody
v m3

Počet
NAJ zmlúv

Prenajaté
ČS

Výmera
prenajatých
závlah v ha

Počet ČS

Výmera
vybudovaných
závlah v ha

Rajón

Odbery závlahovej vody podľa rajónov:

Bodrog Hornád
31 625

48

14 368

11

8

11 760

0,82

74 314

69

53 561

50

42

5 075 895

94,77

41 735

59

34 111

37

26

79 552

2,33

88 343

127

60 162

68

49

2 171 809

36,10

46 171

84

11 354

12

11

0

0,00

16 938

64

9 612

25

20

128 942

13,41

21 746

37

11 047

11

10

1 202 444

108,85

320 872

488

194 215

214

166

8 670 402

44,64

Dolné Považie
Horné Považie
Podunajsko
Pohronie a Poiplie
Ponitrie
Záhorie
CELKOM:

Závlahy využívali predovšetkým pestovatelia zemiakov a zeleniny, resp. osivovej kukurice.
Osobitným prípadom sú pestovatelia – výrobcovia trávnikov. V malej miere sa vyskytli závlahy
drobného ovocia a sadov. Oproti minulosti sa už takmer nevyskytujú vtedy významom
prevažujúce závlahy cukrovej repy, kukurice a krmovín.
Najintenzívnejšie závlahy sa vyskytli na Záhorí, takmer žiadne na Hrone, Ipli a na
Východoslovenskej nížine.
Pri hodnotení závlahovej sezóny 2011 z hľadiska odberov možno konštatovať skutočnosti,
ktoré ju charakterizovali a sú typické pre obdobie posledných troch rokov:
 závlahy využívajú prevažne pestovatelia zeleniny, osív – najmä kukurice, kde je závlaha
podmienkou kontraktu s odberateľom a osobitne trávnikov;
 zavlažované výmery sú relatívne malé preto nemožno očakávať veľké objemy odobratej
závlahovej vody;
 nájomcovia, ktorí prevádzkujú závlahy v prevažnej miere ako službu pre iných odberateľov
a sú ekonomicky závislí na tržbách za dodanú závlahovú vodu, nedokážu pri takýchto
6
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relatívne malých odberoch pokryť svoje náklady na prípravu a prevádzku závlahových
systémov a v konečnom dôsledku vykazujú na konci sezóny ekonomickú stratu, čo malo za
následok výpovede nájomných zmlúv;
 reálne náklady na služby a energiu spojenú s dodávkou závlahovej vody zdvíhajú
jej cenu na úroveň, ktorá je pre niektorých odberateľov – farmárov nezaujímavá,
resp. neprijateľná.
Pretrvávajúcim problémom je ochrana majetku a starostlivosť o hydromelioračný majetok,
ktorý je predmetom nájomných zmlúv – ale najmä o neprenajaté závlahové čerpacie stanice
a nadzemné časti rúrových sietí, ktoré sú neustále poškodzované krádežami a vandalizmom.
V roku 2011 evidujeme 149 prípadov škodových udalostí: z toho 148 v dôsledku krádeží
a vandalizmu s vyčíslenou škodou viac ako 1.855 tis. €. V porovnaní s minulým rokom je to takmer
2,5 násobný nárast v počte prípadov a 3-násobný v celkovej vyčíslenej škode, za čo možno vďačiť
súčasnej výkupnej cene kovového šrotu (podrobnejší prehľad škodových udalostí je uvedený
v prílohe č. 4).
V oblasti odvodňovacích zariadení – odvodňovacích čerpacích staníc boli vykonávané
nutné opatrenia na zabezpečenie ich funkčnosti a prevádzkovej pohotovosti v prípade
povodňových stavov. Vzhľadom na priaznivý stav hladín v chránených oblastiach v priebehu roka
2011 boli čerpacie stanice nútené reagovať prečerpávaním vnútorných vôd len ojedinele
a krátkodobo.
Mimoriadne boli v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č.166 z 2. marca 2011 poskytnuté
finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na úhradu nákladov na preventívne
protipovodňové opatrenia vo výške 495.000 €.
Tieto finančné prostriedky boli zároveň účelovo viazané na vytvorenie nových pracovných
miest pre dlhodobo nezamestnaných s využitím príspevku na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
podľa §50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu v zmysle:

 Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“;
 Národného projektu „Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na
ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“;
 Schémy pomoci „DE MINIMIS na podporu zamestnanosti Schéma DM č. 1/2007
v platnom znení“.

Na základe dohôd s príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v okresoch
Komárno, Michalovce a Trebišov bolo do konca júna 2011 vytvorených 112 pracovných miest na
realizáciu preventívnych protipovodňových opatrení na odvodňovacích kanáloch v období
od 01.07.2011 do 30.09.2011.
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Rozsah realizovaných prác a výkonov je zrejmí z nasledovnej tabuľky:

Okres

Počet
pracovných
miest

Komárno

Celková
dĺžka
kanálov
v km
47,352

Vyčistená
dĺžka
kanálov
v km
20,340

Prenájom
strojov
v hod.

Počet
odpracovaných
hodín

Počet
čistených
kanálov

4 563,9

13 912,5

13

25,317

21,008

5 295,0

15 262,0

21

30,721

19,003

2 762,0

15 950,0

14

103,390

60,351

12 620,9

45 124,5

48

34
Michalovce
37
Trebišov
39
Celkom

110

V okrese Komárno bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých
9 obcí s počtom čistených kanálov 13 s celkovou dĺžkou 47,352 km, z toho boli vyčistené úseky
v celkovej dĺžke 20,340 km. Do prác bolo zapojených 36 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V okrese Michalovce bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých
6 obcí s počtom čistených kanálov 21 s celkovou dĺžkou 25,317 km, z toho boli vyčistené úseky
v celkovej dĺžke 21,008 km. Do prác bolo zapojených 37 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V okrese Trebišov bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých
7 obcí s počtom čistených kanálov 14 s celkovou dĺžkou 30,721 km, z toho boli vyčistené úseky
v celkovej dĺžke 19,003 km. Do prác bolo zapojených 39 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov
o zamestnanie v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Dňa 27.05.2011 bola podpísaná Zmluva č.584/2011-510/MPRV SR o poskytnutí bežného
transferu finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na úhradu nákladov
na preventívne protipovodňové opatrenia v organizáciách v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR
uzatvorená v zmysle bodu B.1. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 166 z 2. marca 2011 medzi
MPRV SR a štátnym podnikom Hydromeliorácie, š.p..
Na základe uvedenej Zmluvy bola štátnemu podniku Hydromeliorácie, š.p.
dňa 02.06.2011 poskytnutá čiastka 495.000,- €, ktorá mala byť použitá na vytvorenie
pracovných miest a výkonu činností na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
na odvodňovacích kanáloch situovaných v blízkosti intravilánov obcí postihnutých povodňami
v roku 2010.
Pri plnení úlohy vytvorenia pracovných miest na činnosti spojené s protipovodňovou
ochranou, sme sa sústredili najmä na okresy s akútnou potrebou obnovenia funkčnosti
odvodňovacích kanálov v súlade s požiadavkami zo strany obcí. Rozhodujúcim kritériom pri
výbere bol výskyt povodní v príslušnom regióne. Konali sa jednania so zástupcami 22 obcí
v okresoch Komárno, Michalovce a Trebišov, kde bolo spolu 392,4 km odvodňovacích kanálov
situovaných v katastroch, resp. povodiach, na ktorých boli vyhlásené stupne (II., resp. III.)
povodňovej aktivity, čo tvorí takmer 60% územia postihnutého povodňami v roku 2010 v rámci
Slovenska.
8
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Vykonávané preventívne opatrenia na odvodňovacích kanáloch možno charakterizovať
nasledovne:


ručné a strojné odstraňovanie porastu (náletové kroviny a dreviny, vodné rastliny, plazivé
a popínavé druhy rastlín) z prietočného profilu kanálov, ktorý bránil plynulému prietoku
vody;



strojné odstraňovanie nánosov a prekážok v koryte kanálov, obnova prietokových
parametrov kanálov;



ručné dočisťovanie priepustov, premostení, stupňov a iných objektov na kanáloch;



odstraňovanie skládok komunálneho odpadu.

Z celkového zhodnotenia vykonaných prác na odvodňovacích kanáloch (tabuľka č.1
– Celkové zhodnotenie vykonaných prác na odvodňovacích kanáloch) vyplýva nasledovné:


bolo vytvorených 110 pracovných miest;



v období od 01.07.2011 – 30.09.2011 bolo zamestnaných celkom 113 dlhodobo
nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov);



vykonávali sa preventívne protipovodňové opatrenia na 48 odvodňovacích kanáloch,
z toho v:
 okrese Komárno – čistených 13 kanálov,
 okrese Michalovce – čistených 21 kanálov,
 okrese Trebišov – čistených 14 kanálov,
spolu o celkovej dĺžke 103,390 km vyčistených odvodňovacích kanálov;

 z uvedenej celkovej dĺžky boli vyčistené kritické úseky odvodňovacích kanálov,
nachádzajúce sa prevažne v intravilánoch obcí, o celkovej dĺžke 60,351 km.

V záujme maximálnej efektívnosti využitia poskytnutých finančných prostriedkov boli
opatrenia realizované len v tých úsekoch kanálov, ktoré sa evidentne podieľali na ochrane majetku
obcí a občanov, preto neboli odvodňovacie kanále čistené v celej dĺžke. Priebeh a rozsah prác
bol priebežne zaznamenávaný pracovníkmi dislokovaných pracovísk štátneho podniku
Hydromeliorácie, š. p. v „stavebných denníkoch“ vedených pre každý odvodňovací kanál osobitne.
Náklady vynaložené na vytvorenie pracovných miest a výkon činností na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami na odvodňovacích kanáloch (OK) sú uvedené v tabuľke č. 2. – Čerpanie
nákladov na opatrenia na ochranu pred povodňami.
Osobitné uznanie a poďakovanie si zaslúži postoj prevažnej väčšiny starostov obcí,
ktorých ochota spolupracovať, významnou mierou prispela k bezproblémovému priebehu
vykonávania preventívnych protipovodňových opatrení.
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Tab. č. 1
Celkové zhodnotenie vykonaných prác na odvodňovacích kanáloch (OK)

Celkom mth na
strojné čistenie

Počet odpracovaných
hod./OK

Počet čistených
OK

Okres

% vyjadrenie
vyčistenej dĺžky
OK

4 563,9

13 912,5

13

Komárno

42,95

5 295,0

15 262,0

21

Michalovce

82,98

2 762,0

15 950,0

14

Trebišov

61,86

12 620,9

45 124,5

48

Celkom

58,37

Tab. č. 2
Čerpanie nákladov na opatrenia na ochranu pred povodňami

Čerpanie nákladov na opatrenia na ochranu pred povodňami

Náklady
v € bez DPH

1. mzdové náklady

90 073,71

2. náležitosti prislúchajúce pracovníkom v zmysle Zákonníka práce, školenia, pracovné
a ochranné prostriedky, lekárske prehliadky, pracovné náradie, doprava

24 593,19

3. prenájom mechanizmov vrátane obsluhy

366 516,62

4. ostatné vecne súvisiace náklady

13 816,48

CELKOM ČERPANÉ:

495 000,00
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Podrobné zhodnotenie vykonaných prác podľa jednotlivých okresov:
Okres KOMÁRNO
V okrese Komárno bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých
9 obcí s počtom čistených odvodňovacích kanálov 13 s celkovou dĺžkou 47,352 km, z toho boli
vyčistené úseky o celkovej dĺžke 20,340 km.
Náklady na strojné čistenie v celom okrese predstavovali sumu 119.979,05 €.
Do prác bolo zapojených 36 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v zmysle
§50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Náklady na mzdy tvorili čiastku 43.713,12 €.

číslo kanála

5202 095 005

názov kanála

5204 067 001

OP Opatovský Sokolec - Komárno I.,
kanál E
OP T- kanál hlavný – Búč

5204 109 001

OP Szénástó 1 - Vrbová n/Váhom

5204 127 001

OP Imeľ - Horný - Imeľ, kanál Horný

5204 162 001

OP Nasvad - Sárad – Nesvady

5204 165 001

OP Zomotva - Imeľ, kanál Zomotva

5204 175 001

OP Szedmaróc – Marcelová

5204 177 001

OP Székhát - Marcelová - kanál Székhát

5204 183 001

OP Modranský kanál – Moča

5204 189 001

OP Fényes – Vojnice

5204 221 001
5204 222 001

OP Kotyogóárok 1 - Bohatá, kanál
Kotyogóárok 1
OP Büdösér - Marcelová, kanál Büdösér

5204 585 002

OP Imeľ, kanál Imeľ – Horný

Za okres Komárno:

dĺžka OK
v km

vyčistená prenájom
dĺžka
strojov
v km
v hod.

náklady na
strojné
čistenie
v€

počet
poč.
odprac.
prac.
Hod./OK

1,960

0,800

183,0

4 941,00

832,5

2

4,650

1,380

609,0

9 945,45

1 665,0

4

1,980

1,950

245,0

2 997,00

847,5

2

0,630

0,630

40,0

755,00

272,0

4

2,310

2,310

630,4

19 486,60

847,5

2

2,005

2,005

399,0

12 693,91

1 177,5

4

3,780

1,070

165,0

2 246,85

1 976,3

8

1,900

1,210

205,0

9 003,60

405,0

8

9,330

2,630

563,0

18 658,76

1 665,0

4

6,350

1,950

453,0

12 102,00

1 665,0

4

5,515

2,775

745,5

18 009,88

1 695,0

4

5,400

1,330

312,0

8 850,00

735,0

8

1,542

0,300

14,0

289,00

129,3

4

47,352

20,340

4 563,9

119 979,05 13 912,5

34

11

Výročná správa za rok 2011

Hydromeliorácie, š.p.

Výber z fotodokumentácie o vykonaných prácach na odvodňovacom kanáli:
Evidenčné číslo kanála:
Názov kanála:
Pred vyčistením:

5202 095 005
OP Opatovský Sokolec – Komárno I., kanál E - 0,800 km
Po vyčistení:

Okres MICHALOVCE
V okrese Michalovce bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých
6 obcí s počtom čistených kanálov 21 s celkovou dĺžkou 25,317 km, z toho boli vyčistené úseky
v celkovej dĺžke 20,008 km.
Náklady na strojné čistenie v celom okrese predstavovali sumu 158.107,85 €.
Do prác bolo zapojených 37 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie
v zmysle §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

12

Výročná správa za rok 2011

Hydromeliorácie, š.p.

Náklady vynaložené na mzdy tvorili čiastku 55.636,53 €.

číslo kanála

Názov kanála

5405 048 003

OP Malčice - kanál Medveď

5405 050 002

OP Markovce - kanál Siročina

5405 052 001

OP Petríkovce - kanál Husenka

5405 052 002

OP Petríkovce - kanál Petrikovce

5405 065 005

OP Malčice - kanál 01

5405 070 001

OP Moravany - kanál Moravanský

5405 071 002

OP Moravany - kanál 01

5405 071 008

OP Moravany - kanál 1

5405 071 010

OP Moravany - kanál 03

5405 071 011

OP Moravany - kanál 04

5405 133 007

OP Ľavá strana Ondavy II. - kanál Molva

5405 133 008
5405 220 003

OP Ľavá strana Ondavy II. - kanál
Pastvisko
OP ĽSO Petríkovce - kanál P1

5405 220 004

OP ĽSO Petríkovce - kanál P2

5405 513 021

OP VSN V./1 - kanál Malčicky

5405 629 010

OP VSN V./7 - kanál Petrikovsky

5405 629 011

OP VSN V./7 - kanál Kotanovský

5412 063 001

OP Vojany - kanál Vojany

5412 095 001

OP Hovrovce 4 - kanál Horovský 4

5412 100 001

OP Horovce - kanál Cabovský

5412 102 001

OP Horovce - kanál Horovský

dĺžka OK
v km

vyčistená
dĺžka
v km

prenájom
strojov
v hod.

náklady na
strojné
čistenie
v€

počet
odprac.
hod./OK

poč.
prac.

1,728

1,400

212,0

11 500,00

1 100,0

10

0,636

0,636

21,0

1 648,50

700,0

6

1,190

0,700

193,0

5 914,10

800,0

6

0,725

0,725

401,0

9 948,00

700,0

6

0,460

0,460

345,0

10 926,65

800,0

10

4,003

2,600

603,0

20 464,70

1 200,0

6

0,768

0,768

285,0

8 313,00

225,0

3

0,460

0,460

220,0

6 614,00

237,0

3

0,369

0,369

120,0

3 644,00

175,0

3

0,475

0,475

96,0

3 153,00

100,0

3

1,900

1,350

328,0

6 325,80

1 075,0

6

0,568

0,568

30,0

1 359,00

700,0

6

0,256

0,256

120,0

2 940,00

300,0

6

0,208

0,191

60,0

2 042,00

300,0

6

2,751

2,000

600,0

12 353,00

1 325,0

10

1,270

1,100

99,0

4 263,00

775,0

6

0,750

0,750

480,0

10 458,50

800,0

10

2,300

2,100

257,0

10 187,10

1 475,0

6

1,000

0,800

150,0

5 197,00

700,0

6

1,000

1,000

267,0

9 285,90

775,0

6

2,500

2,300

408,0

11 570,60

1 000,0

6
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Výber z fotodokumentácie o vykonaných prácach na odvodňovacom kanáli:
Evidenčné číslo kanála:
Názov kanála:
Pred vyčistením:

5405 048 003
OP Malčice - kanál Medveď – 1,400 km
Po vyčistení:
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Okres TREBIŠOV
V okrese Trebišov bolo do realizácie opatrení na ochranu pred povodňami zahrnutých 7 obcí
s počtom čistených kanálov 14 s celkovou dĺžkou 30,721 km, z toho boli vyčistené úseky v celkovej
dĺžke 19,003 km.
Náklady na strojné čistenie v celom okrese predstavovali sumu 88.429,72 €.
Do prác bolo zapojených 39 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie v zmysle
§50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Náklady na mzdy tvorili čiastku 58.643,91 €.

číslo kanála

názov kanála

5412 017 001

OP Trebišov 3 – kanál

5412 025 001

OP Veľký Horeš - kanál Veľký Horeš

5412 045 001

OP Nolo - Hraň - kanál Nolo - Hraň

5412 057 001

OP Trebišov - kanál Hospodársky

5412 061 001

OP Trebišov - kanál Rako

5412 067 001

OP Zemplínske Hradište - kanál Plan

5412 094 001

OP Vojčice - kanál Vojčice

5412 110 001

OP Viničky - kanál A

5412 110 002

OP Viničky - kanál B

5412 259 006

OP Kuzmice II. - kanál Viničky

5412 259 008

OP Kuzmice II. - kanál Brezinský + prítok

5412 261 008
5412 303 006

OP Veľký Horeš - Plešany - kanál Pod
cintorínom
OP Veľký a Malý Horeš - kanál Nový

5412 303 007

OP Veľký a Malý Horeš - kanál Statný

náklady na
strojné
čistenie
v€

počet
odprac.
Hod./OK

dĺžka OK
v km

vyčistená
dĺžka
v km

prenájom
strojov
v hod.

5,600

2,600

480,0

10 757,44

730,0

5

3,600

3,600

127,0

9 969,50

2 475,0

6

5,510

1,740

96,0

3 202,24

1 730,0

6

2,760

2,760

605,0

16 520,50

850,0

5

1,400

1,400

376,0

10 430,88

470,0

5

1,270

1,270

136,0

4 973,36

640,0

6

5,055

1,455

406,0

13 768,68

2 460,0

6

1,438

0,310

32,0

1 016,96

450,0

4

1,340

1,340

96,0

2 709,84

1 200,0

4

0,464

0,244

0,0

0,00

570,0

6

0,856

0,856

104,0

4 340,40

1 900,0

6

0,738

0,738

136,0

4 243,52

1 200,0

6

0,450

0,450

72,0

2 728,40

850,0

6

0,240

0,240

96,0

3 768,00

425,0

6

30,721

19,003

2 762,0

88 429,72

15 950,0

39

poč.
prac.

Za okres Trebišov:
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Výber z fotodokumentácie o vykonaných prácach na odvodňovacom kanáli:
Evidenčné číslo kanála:
Názov kanála:

5412 057 001
OP Trebišov - kanál Hospodársky – 2,760 km

Pred vyčistením:

Po vyčistení:

2. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA
Investičná výstavba na hlavných melioračných zariadeniach v roku 2011 nebola
plánovaná ani realizovaná z dôvodu neprideľovania finančných prostriedkov zakladateľom,
a to už od roku 2005.
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3. USPORIADANIE MAJETKU ŠTÁTU
A)
Jednou z hlavných činností odboru usporiadania majetku pri výkone správy majetku štátu
bol v uplynulom roku 2011 zápis nehnuteľností na listy vlastníctva. Táto činnosť bola vykonávaná
priebežne, podľa jednotlivých katastrálnych území a okresov. Vzhľadom na to, že štátny podnik
v predchádzajúcich rokoch nemal k dispozícii také množstvo finančných prostriedkov, ktoré
by umožnili systematickejšiu prácu na poli usporiadania majetku štátu, boli zapisované na listy
vlastníctva iba tie nehnuteľnosti, pri ktorých bolo potrebné vynaložiť iba malé množstvo
finančných prostriedkov, prípadne boli práce vykonávané na základe konkrétnej požiadavky
príslušných odborov, alebo vedenia štátneho podniku. Od roku 2009, kedy predajom
nadbytočného majetku získal štátny podnik relatívne dostatočné množstvo finančných
prostriedkov na zameranie skutkového stavu, predovšetkým funkčných budov čerpacích staníc
sa uskutočnil zápis na LV celkom 76 budov ČS a 72 odvodňovacích kanálov. V uplynulom roku
brzdili uskutočňovanie zápisov stavieb do LV súhlasy vlastníkov pozemkov so zápismi
geometrických plánov skutkového zamerania stavieb. Ďalej to boli zdĺhavé konania na obvodných
pozemkových úradoch, ktoré vydávali rozhodnutia o vyňatí pozemkov z PPF, ďalej čakacie lehoty
na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisných čísiel na budovy čerpacích staníc. Okrem zápisov
čerpacích staníc od roku 2004 sa zapisujú do listov vlastníctva i vodné stavby - otvorené kanále,
ktoré sa vysporiadavajú v rámci konaní pozemkových úprav. Konanie a zápisy podliehajú režimu
zákona o pozemkových úpravách a zákona o správnom konaní. V rámci tohto konania žiadame
o pridelenie pozemkov pod zariadenia vo vlastníctve štátu, čím sa zjednotí vlastníctvo stavby
a pozemku pod stavbou. V týchto konaniach sme až na malé výnimky, kde nie je štátna
pôda úspešní.
B)
Činnosť odboru na úseku predaja nadbytočného a neupotrebiteľného majetku v roku
2011 bola naďalej uskutočňovaná na základe pôvodne odsúhlaseného zoznamu nehnuteľností,
v súlade s uznesením č. 3/2005 porady vedenia štátneho podniku. Štátny podnik pri predaji
nadbytočného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky postupuje s súlade s § 45 a) zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
pričom sa riadi metodickým usmernením zakladateľa, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo
pôdohospodárstva SR. Odpredaj nehnuteľností sa riadil odsúhlaseným zoznamom nehnuteľného
a hnuteľného majetku, ktorý bol schválený dozornou radou. Z odsúhlaseného zoznamu boli
realizované nasledovné predaje:
1. Nehnuteľný majetok:
a. Pozemok KN-C p.č.5175/5 ostatné plochy o výmere 232 m2 zapísaný na LV č. 471,
k.ú. Podunajské Biskupice. Nadobúdateľ: BTK invest s.r.o., Hradská ul.č.1/a, 821 07
Bratislava, IČO: 43 856 543. Cena: 35.000 ,- €;
b. Rúrová sieť - ZP Balog nad Ipľom - Kolary, inv. č. 5310129001. Nadobúdateľ: Elektráreň
Kosihy s.r.o. za sumu vo výške 2.376,- €;
c. Rúrová sieť – ZP Včelince, inv. č. 5309345001. Nadobúdateľ: NAS Trade s.r.o. za sumu
vo výške 2.660,- €;
d. Rúrová sieť - ZP HŽO II/2, modernizácia, inv. č. 5202179002. Nadobúdateľ: Agripent s.r.o.
za sumu vo výške 3.295,34 €;
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e. Rúrová sieť- ZP HŽO II/2, modernizácia, inv. č. 5202179002. Nadobúdateľ: Obec Lehnice
za sumu vo výške 243,22 €;
f. Rúrová sieť- ZP HŽO II/2, modernizácia, inv. č. 5202179002. Nadobúdateľ: Ing. Imrich
Veszprémi za sumu vo výške 473,44 €;
g. Rúrová sieť- ZP HŽO II., inv. č. 5202133006. Nadobúdateľ: Dužeková Mária za sumu
vo výške 2.300,- €;
h. Finančný príjem z predaja nehnuteľného majetku činil spolu 46.348,- €.
2. Hnuteľný majetok (stroje a zariadenia):
a. Rýpadlo Bielorus, inv. č. 5212002082. Nadobúdateľ: Jozef Valent, Cabaj-Čápor Nitra
za sumu vo výške 1.391,- €;
b. Traktor Zetor 7711, inv. č. 5212002083. Nadobúdateľ: Jozef Valent, Cabaj-Čápor Nitra
za sumu vo výške 1.900,- €;
c. Príves BSS PS2 Agro, inv. č. 5202135074. Nadobúdateľ: Jozef Valent, Cabaj-Čápor Nitra
za sumu vo výške 410,- €.
Finančný príjem z predaja hnuteľného majetku činil spolu 3.701,- €.
Spolu finančný príjem pre štátny podnik z predaja nehnuteľného a hnuteľného
nadbytočného majetku v roku 2011 predstavoval sumu vo výške 50.049,- €.
Oproti predchádzajúcim rokom je to pokles, ktorý však bol spôsobený pozastavením
predaja majetku zakladateľom, a taktiež nezáujmom o predávaný majetok.

C)
V uplynulom roku odbor usporiadania majetku za štátny podnik poskytoval odborné
stanoviská o existencii hydromelioračného majetku k žiadostiam právnických, ako aj fyzických
osôb ako podklad k správnemu konaniu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia v znení neskorších predpisov. Pre zaujímavosť bolo v uplynulom roku
podaných celkom 1289 žiadostí fyzických, ako aj právnických osôb. Odbor vydal celkovo 1031
odborných stanovísk s grafickými výstupmi, čo predstavuje finančný príjem pre štátny podnik
vo výške 77.116,98 €. Obdržaných rozhodnutí, kde štátny podnik bol účastníkom správnych
konaní bolo celkovo 1563. Voči rozhodnutiam štátnej správy podal štátny podnik odvolania
v počte 13 a požiadal o pozastavenie vydania rozhodnutia ako účastník správneho konania v počte
62 konaní. Ďalej vydal 7 stanovísk ku kolaudačným konaniam a 10 všeobecných stanovísk.
D)
Odbor sa ďalej ako po uplynulé roky vyjadroval za štátny podnik, ako povinná osoba,
v rámci reštitučného konania v zmysle zákona č. 229/1991 Z. a zákona 503/2003 Z.z..
Ako povinná osoba v uplynulom roku zastupoval štát v počte 11 uplatnených reštitučných
nárokov oprávnených osôb.
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E)
V uplynulom roku opätovne zastupoval štát v konaní v zmysle zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Vykonával
funkciu gestora činností súvisiacich s konaniami projektov pozemkových úprav (PÚ),
spolupracoval s orgánmi štátnej a verejnej správy, zhotoviteľmi projektov, spracovateľmi
ROEP-ov, vyjadroval sa k všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia a usmerňoval
a koordinoval ostatných zamestnancov štátneho podniku v súvislosti s touto činnosťou. V rámci
týchto konaní zabezpečoval majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod vodnými stavbami
vo vlastníctve štátu, tak aby boli tieto pozemky zapísané na Slovenskú republiku - správu
štátneho podniku, čím sa preukázateľne šetria verejné financie, ktoré by inak museli byť
vynaložené na výkup pozemkov pod vodnými stavbami od fyzických, alebo právnických osôb.
V uplynulom roku bol aktívnym účastníkom správneho konania podľa zákona o pozemkových
úpravách v 352 katastrálnych územiach Slovenskej republiky. V uplynulom roku vydal
85 odborných stanovísk k projektom PÚ, z toho podal 31 námietok voči výpisu z RNS, vydal
grafické a textové podklady k novým 39 začatím konaniam a vypracoval 6 odborných stanovísk
k ROEP-om.
F)
V uplynulom roku naďalej aktualizoval a dopĺňal v spolupráci s inými odbormi štátneho
podniku údaje o vybudovaných hydromelioračných zariadeniach do GIS štátneho podniku.
Zabezpečoval aktualizáciu údajov z ISKN, aktívne spolupracoval s Odborom informatiky
ministerstva o realizácii NIPI (Národná infraštruktúra pre priestorové informácie) ako uceleného
informačného systému rezortu.
Odbor participoval, alebo priamo vypravoval smernice, koncepcie a iné odborné
G)
usmernenia týkajúce sa činnosti štátneho podniku. Zároveň vypracovával odborné stanoviská
a iné materiály týkajúce sa činnosti odboru usporiadania majetku a štátneho podniku
pre zakladateľa.

4. FINANCOVANIE A EKONOMIKA
4.1 FINANCOVANIE
Najdôležitejším vlastným zdrojom financovania štátneho podniku z hľadiska jeho objemu
a tvorby boli tržby za prenájom nebytových priestorov a tržby za odborné vyjadrenie k existencii
hydromelioračných zariadení, ktoré predstavovali z finančného hľadiska sumu 131.049 €,
resp. 82.933 €.
Vlastné zdroje financovania ďalej tvorili tiež hlavne tržby z predaja majetku v celkovej
hodnote 50.049 € a tržby z prenájmu strojov a zariadení v čiastke 31.481 €.
Z cudzích zdrojov na finančné zabezpečenie úloh v roku 2011 boli štátnemu podniku
Hydromeliorácie, š.p. poskytnuté účelové finančné prostriedky na základe 5 osobitných
vecných účelov na základe:
A) „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 755/2011-350/MPVR SR“ zo dňa 20.07.2011 uzatvorenej
v zmysle Výnosu MPRV SR č. 536/2011-100 bola poskytnutá dotácia na správu
hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu, na údržbu, opravu a prevádzku funkčného
a nefunkčného hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu:


vo výške

500.000 €
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Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.
B) „Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1172/2011-350/MPRV SR“ zo dňa 12.12.2011 uzatvorenej
v zmysle Výnosu MPRV SR č. 536/2011-100 boli poskytnuté finančné prostriedky na správu
hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu:


vo výške

175.000 €

Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.
C) „Zmluvy č. 584/2011-510/MPRV SR o poskytnutí bežného transferu finančných prostriedkov
z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na úhradu nákladov na preventívne protipovodňové opatrenia“
uzatvorená v zmysle bodu B.1. uznesenia vlády SR č.166 z 2. marca 2011 bol poskytnutý transfer:


vo výške

495.000 €

Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.
D) „Zmluvy o dielo č. 804/2011-510/MPRV SR“ zo dňa 06.10.2011 na dodanie výsledkov riešenia
Overovacieho projektu komplexných a systémových preventívnych opatrení na revitalizáciu
modelových povodí Studeného a Skalnatého potoka a geografickej oblasti Selice boli poskytnuté
finančné prostriedky:


vo výške

10.000 €

(vrátane DPH).
Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.
Vyššie uvedené vlastné a cudzie finančné zdroje tvorili hlavnú časť finančných
prostriedkov určených na krytie prevádzkových a iných potrieb štátneho podniku v roku 2011.

4.2 EKONOMIKA
4.2.1 Výnosy
Plán výnosov bol prekročený v absolútnom vyjadrení o 172.443 €, čo v percentuálnom
vyjadrení predstavuje plnenie na 109,55 %.
Podiel na celkovom prekročení plánovaných výnosov majú predovšetkým tržby z predaja
služieb, ktoré boli prekročené o 16.188 €. Významnou mierou túto skutočnosť ovplyvnili
finančné prostriedky v objeme 8.333 €, ktoré boli poskytnuté na základe zmluvy s MPRV SR
na dodanie výsledkov riešenia Overovacieho projektu, ktorého presné znenie je uvedené
v časti „4.1 Financovanie“.
Tržby za vyjadrovaciu činnosť k existencii hydromelioračných zariadení dosiahli sumu
82.933 €, plánovaný objem podnik prekročil o 12.933 €, čiže plán bol splnený na 118,476 %. Toto
prekročenie je spôsobené tým, že podnik v zmysle Organizačnej smernici č.4/2011- Zásady
a podmienky poskytovania vybraných druhov činností fyzickým a právnickým osobám zvýšil
sadzby za poskytované služby v expresných termínoch do 5 dní, resp. 10 dní.
Ostatné výnosové položky boli splnené približne na úrovni plánu, okrem tržieb za
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku, kde bol plán splnený len na 88,023 % a okrem
tržieb z predaja majetku, kde oproti plánovaným 200.000 € bol predaný majetok len vo výške
50.049 €. Hlavnou príčinou tohto nepriaznivého stavu je skutočnosť, že štátny podnik disponuje
už len takým neupotrebiteľným majetkom, o ktorý je minimálny záujem.
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4.2.2 Náklady
Ročný plán nákladov bol za rok 2011 plnený na 81,61 %.
Hlavný podiel na tomto priaznivom plnení zohráva výrazná úspora v nákladovej položke
opravy a udržiavanie, kde oproti plánovaným nákladom 1.830 tis. € bolo skutočne vynaložených
len 186 tis. €. Je to dôsledok toho, že štátny podnik náklady na opravy a udržiavanie
hydromelioračných zariadení kryje z dotačných finančných prostriedkov, ktoré v roku 2011 boli
len vo výške cca 193 tis. €.
Oproti plánovaným mzdovým nákladom 597.000 € boli skutočné mzdové náklady
471.980 €, čo v konečnom vyjadrení predstavuje úsporu o 20,95 %. Úspora sa dosiahla najmä
v ukazovateli prémie a odmeny, nakoľko štátny podnik počas celého roku 2011 nevyplácal
zamestnancom prémie a odmeny z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených
na tento účel.
Rovnaké zdôvodnenie úspor, ako je pri mzdových nákladoch, platí aj pre položku náklady
na zákonné sociálne zabezpečenie (zákonné odvody do poisťovní), kde štátny podnik vykazuje
plnenie na 77,19 %.
Skutočne zaplatené dane a poplatky nedosiahli hodnotu plánovaných, úspora oproti plánu
predstavuje 2.128 €, t.j. plnenie na 89,87%.
Výraznejšia úspora sa dosiahla aj v nákladových položkách spotreba elektrickej energie
(plnenie na 80,36 %), spotreba vody (plnenie na 75,86 %).
Tak ako každý rok ,tak aj v roku 2011 v nákladovej časti tvoria najpodstatnejšiu časť odpisy
majetku v celkovej sume účtovných odpisov 7.092.937 €, čo v konečnom dôsledku má negatívny
vplyv na hospodársky výsledok štátneho podniku.
Vysoké prekročenie plánovaných nákladov vykazuje zostatková cena predaného majetku
účtovaná do nákladov, ktorá dosiahla výšku 47.308 € . Toto prekročenie plánu zostatkovej ceny
predaného majetku vyplýva z toho, že predané pozemky vykazovali vyššiu účtovnú hodnotu ako
bolo plánované.
Náklady na softwarové vybavenie a výpočtovú techniku boli prekročené o 1.781 €,
čo bolo hlavne spôsobené nákupom rozšírenia personálnej a mzdovej licencie k aplikačnému
programovému vybaveniu Softip Profit, a to z dôvodu zamestnania osôb evidovaných
na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR (konkrétne : Úrady práce v Komárne, Michalovciach
a Trebišove) na základe „Dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona
č.5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.“
Rovnaké zdôvodnenie prekročenia nákladov ako v predchádzajúcom ukazovateli platí
aj pre položku zákonné sociálne náklady, kde plánované náklady boli prekročené o 14.563 €,
a v porovnaní s rokom 2010 boli tieto náklady vyššie o 17.135 €.
Na odporúčanie audítora štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. aj v roku 2011 neúčtoval
o odloženej dani, nakoľko podnik vykazuje od svojho vzniku záporný hospodársky výsledok a nie
je ani predpoklad, že v budúcnosti vykáže kladný daňový základ.
Podrobnejší prehľad je uvedený v tabuľkovej prílohe v bode II/2 – 1 - „Plnenie plánu
výnosov a nákladov za rok 2011“.

21

Výročná správa za rok 2011

Hydromeliorácie, š.p.

Návrh na vyrovnanie straty za rok 2011

V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 111/1990 Z.z. o štátnom podniku v platnom znení
bol na MPRV SR zaslaný návrh na vyrovnanie dosiahnutej straty za rok 2011 nasledovne:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie rok 2011
-6.805.910,84 €

Výsledok hospodárenia – strata pred zdanením:

0,00 €

Odložená daň:

-6.805.910,84 €

Výsledok hospodárenia – strata po zdanení:

Vyrovnanie straty
-6.805.910,84 €

Zníženie základného imania o :

5. VÝVOJ ČINNOSTI DO BUDÚCEHO OBDOBIA
Štátny podnik Hydromeliorácie, š.p. od svojho vzniku (1.7.2003) vykonáva činnosti
súvisiace so zabezpečovaním správy, prevádzky, údržby a opráv hydromelioračných zariadení, ako
aj nakladanie s majetkom štátu v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení
neskorších zákonov.
Hydromeliorácie, š.p. ako zakladateľom poverený správca nedokáže len z vlastných
finančných zdrojov zabezpečiť bez podpory štátu plnohodnotný rozsah potrebnej správy tohto
majetku ako aj nakladanie s ním. Túto skutočnosť jednoznačne potvrdzujú aj hospodárske
výsledky za ostatných 9 rokov existencie štátneho podniku, nakoľko cena prenájmu za závlahy
bola zakladateľom určená bez zohľadnenia skutočných nákladov na ich správu, údržbu a opravy.
Bolo preukázané, že bez finančných zdrojov z kapitoly rozpočtu formou dotácií nie je
možné zabezpečiť krytie potrieb opráv, údržby a odpisov majetku štátu. Spravovaný závlahový
majetok z časti zodpovedá činnostiam vo verejnom záujme, pričom odvodňovacie zariadenia sú
v celom rozsahu ako súčasť protipovodňových zariadení činnosťou vo verejnom záujme.
Doterajšie skúsenosti a poznatky hlavne z posledných rokov potvrdzujú, že nakladanie
s hydromelioračným majetkom a jeho priame využívanie na podnikanie nevytvárajú plne
ekonomickú samostatnosť pre Hydromeliorácie, š.p.. Vyplýva to z podstaty hydromeliorácií,
ktorých využívanie je podmienené a závislé od konkrétnych klimatických a hlavne zrážkových
podmienok poľnohospodárskej krajiny (v období sucha – využitie a potreba doplnkových závlah,
pri veľkých zrážkach vo vegetačnom období protipovodňová ochrana a odvádzanie prebytočných
vôd). Správca tohto majetku nemôže ovplyvniť a ani zmeniť na podnikateľský zámer tak, aby
ekonomické podmienky boli prijateľné. Tieto podmienky taktiež pôsobia rozdielne v závislosti od
osevných postupov, ktoré zakladá farmár na začiatku vegetačného obdobia bez poznania vývoja
počasia v dlhodobom predstihu. Táto skutočnosť sa negatívne prejavuje v ekonomickej i právnej
forme na činnosti štátneho podniku.
Rozšírením základného predmetu činnosti v zakladacej listine o zabezpečovanie
verejnoprospešných činností v rámci správy, prevádzky, opráv a údržby hlavne odvodňovacích
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systémov je možné vykryť časť nákladov vynakladaných na správu majetku štátu vo verejnom
záujme. Súčasne s platným Výnosom MPRV SR č. 536/2011-100 (o podrobnostiach pri
poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a pri rozvoji vidieka) sa vytvára objektívny
a ekonomicky efektívny nástroj na systémovejšie zabezpečovanie financií formou dotácií na
správu, údržbu, opravy a prevádzku hydromelioračného majetku.
Ako bolo už v minulosti štátnym podnikom viackrát uvedené, stav majetku HMZ po
právnej a fyzickej stránke je alarmujúci. Niekoľko rokov odkladané rozhodnutie „ako ďalej s týmto
majetkom?“ mu neprináša osoh, a vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov a dlhodobo
absentujúci dostatok personálneho obsadenia, bude mať za následok len jeho ďalšiu devastáciu.
Vzhľadom na nepriaznivé klimatické zmeny, ktoré sa už prejavujú aj na Slovensku, bude
v budúcnosti rozhodujúcim činiteľom pri výrobe potravín voda a jej prístupnosť. Preto je našou
povinnosťou pre budúce generácie prijať opatrenia smerujúce k minimalizácii negatívneho
dopadu klimatických zmien.

Ing. Petra Mindová
riaditeľka

V Bratislave, dňa 02.05.2012
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